
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Педагогија 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ПРОСВЈЕТНА ПОЛИТИКА И ШКОЛСКО ЗАКОНОДАВСТВО 

Катедра  Катедра за педагогију–Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПД 8-6/1 изборни VIII 4 

Наставник/ -ци Др Биљана Сладоје Бошњак, ванредни професор 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 45 45 0 1,5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
90 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
150 h семестрално 

Исходи учења 

Стицање знања о важности и процесу изградње и имплементације просвјетне политике за 
разумијевање улоге и значаја постојања просвјетне политике и регулативности система 
образовања. Критичко сагледавање питања и дилема у области просвјетне политике и школског 
законодавства. Познавање садржаја и структуре различитих законских и  подзаконских прописа и 
нормативних  документа у области образовања 

Условљеност Нема услова за слушање предмета.  

Наставне методе 
 Предавања и вјежбе, рад у групама, самосталан рад студената, презентација и дискусија о 
рефератима и семинарским радовима и консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1 Појмовно одређење  просвјетне политике и школског законодавства 
2 Друштвена условљеност развоја просвјетне политике 
3 Детерминанте развоја просвјетне политике. 
4 Просвјетна политика и привредни развој. 
5 Просвјетна политика и културни развој-однос образовања и културе.  
6 Глобална просвјетна политика и поједини нивои и врсте образовања 
7 Имплементација просвјетне политике на различитим нивоима управљања у образовању 
8 I парцијални испит - колоквијум 
9 Развој школског система и образовања. 
10 Регулативност школског система и система образовања. 
11 Школско законодавство у БиХ -  Р С- законска, нормативна и програмска акта. 
12 Нормативност школског система-врсте норматива 
13 Нормативна документа у области образовања. 
14 Предшколско васпитање и образовање и Основношколско васпитање и образовање 
15 Средњошколско образовање и васпитање и Високошколско образовање 
16 Припрема за испите и анализа самосталних радова студенатаОвјера семестра и упис 
оцјена. Допунска настава и поправни испитни рок. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Lengrad, L Obrazovne politike,  Eduka, Zagreb 1993  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

 
 Квалитетно образовање за све-изазови реформе 
образовања у Србији, Београд 

2004  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10 

читање књига и писање реферата 10 10 

1. колоквијум 20 20 



2. колоквијум 20 20 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


